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BAB V 
ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

5.1 Analisis Data 

Pada analisis yang dilakukan terhadap Widi Utami Makeup Artist & 

Wedding dimaksud untuk menemukan dan memahami bagaimana keadaan 

perusahaan yang sebenarnya terjadi di setiap harinya. Berikut beberapa masalah 

yang ditemukan pada Widi Utami Makeup Artist & Wedding antara lain: 

1. Sistem pencatatan dalam suatu transaksi penjualan jasa pada Widi Utami

Makeup Artist & Wedding masih secara sederhana yaitu dengan

mencatat seluruh transaksi penjualan jasa seperti tata rias wisuda,

pengantin maupun sewa baju pengantin yang dicatat hanya menggunakan

buku atau telepon genggam saja.

2. Dengan sistem pencatatannya yang masih sangat sederhana maka Widi

Utami Makeup Artist & Wedding belum bisa menghasilkan sebuah

laporan keuangan.

3. Widi Utami Makeup Artist & Wedding tidak mengetahui keuntungan

akurat yang dia dapatkan dari usahanya di setiap bulannya.

4. Widi Utami Makeup Artist & Wedding tidak mempunyai daftar aset.

5.2 Perancangan Sistem 

Suatu sistem akuntansi yang berbasis komputerisasi sangat dibutuhkan 

oleh Widi Utami Makeup Artist & Wedding untuk mengetahui pendapatan 

sekaligus laba dan mampu menghasilkan laporan-laporan keuangan yang 

diperlukan oleh perusahaan. Maka dari itu, perancangan sistem yang berbasis 

Microsoft Access 2019 ini dibuat agar bisa digunakan oleh Widi Utami Makeup 

Artist & Wedding untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran mereka serta 

memudahkan mereka dalam penggunaan sistem sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan. 

5.2.1 Menu Utama 

Menu utama adalah menu yang pertama kali muncul pada saat sistem ini 

dibuka. Cara penggunaannya yaitu dengan mengklik tombol masuk maka 
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pengguna sudah bisa melanjutkan ke tahap pengaplikasian selanjutnya. Menu ini 

dibuat untuk memudahkan pengguna saat memulai menggunakan sistem tersebut. 

 
Gambar 4 Menu Utama, sumber: Data Perusahaan diolah, 2019 

 

5.2.2 Menu Detail  

Menu ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam melaksanakan 

kegiatannya. Pada menu ini menampilkan tabel formulir, tabel laporan dan 

laporan daftar yang mana pada laporan daftar memperlihatkan daftar aset, daftar 

akun serta daftar perlengkapan apa saja yang ada di Widi Utami Makeup Artist & 

Wedding. 

 
Gambar 5 Menu Detail, sumber: Data yang diolah, 2019 
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5.2.3 Formulir Daftar Akun 

Daftar akun dibuat dengan fungsi untuk memudahkan pengguna sistem 

untuk melihat semua akun- akun yang terdapat di sistem. Pada formulir daftar 

akun ini sendiri, penulis membuat 4 tabel yang akan diisi oleh pengguna sistem 

yaitu ada tabel nomor akun header yang isinya berupa nomor-nomor akun yang 

dibuat oleh pengguna sebagai kode akun itu sendiri, contohnya seperti 100 yang 

mana dalam akuntansi angka tersebut merupakan nomor akun untuk aktiva lancar. 

Tabel kedua yaitu terdapat nama akun header yang fungsinya untuk mengisi nama 

akun yang berdasarkan nomor akun header yang sudah dibuat oleh sipengguna 

tadi. Kemudian ada tabel nomor akun yang berfungsi untuk menampilkan nomor 

akun yang lebih detailnya dari nomor akun header karena nomor akun banyak 

jenisnya seperti 104 persedian dan 111 inventaris. Dan yang terakhir ada tabel 

nama akun detail yaitu diisi sesuai dengan nomor akun yang sudah diisi di sistem. 

 

 
Gambar 6 Daftar Akun, sumber: Data yang diolah, 2019 

 

5.2.4 Pendapatan Jasa 

Form ini dibuat sebagai fungsi untuk mempermudah pengguna sistem 
dalam mencatat transaksi penjualan jasa. Contohnya seperti jasa tata rias wisuda 
maupun 
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pengantin sesuai dengan tanggal dan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik 

usaha yang kemudian akan diisi di formulir tersebut. 

 

Gambar 7 Pendapatan Jasa, sumber: Data yang diolah, 2019 

 

5.2.5 Formulir Perlengkapan 

Pada formulir ini dibuat untuk menampilkan barang-barang apa saja yang 

dibutuhkan pemilik usaha yang tersedia pada Widi Utami Makeup Artist & 

Wedding, seperti produk untuk tata rias wajah yaitu lipstik, maskara, bedak, alas 

bedak dsb. Pada formulir ini penulis membuat 4 tabel yang akan diisi oleh 

pengguna sistem yaitu  tabel kode barang, nama barang, satuan barang dan tabel 

harga beli. 

 

Gambar 8  Formulir Perlengkapan, sumber: Data yang diolah, 2019 
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5.2.6 Jurnal Umum 

Form ini dibuat sebagai fungsi untuk mencatat saat terjadinya transaksi 

selain transaksi penjualan jasa dan pembelian. Transaksi yang dicatat berupa 

pembayaran listrik dan air, telepon, pembayaran gaji maupun biaya operasional 

lainnya selama satu bulan. 

 
  Gambar 9 Jurnal Umum, sumber: Data yang diolah, 2019 

 

5.2.7 Formulir Pembelian 

Form ini dibuat untuk mencatat seluruh transaksi pada Widi Utami 

Makeup Artist & Wedding terhadap pembelian barang-barang perlengkapan yang 

dibutuhkan dan diperlukan oleh pemilik usaha. Pada saat terjadinya transaksi 

pembelian barang perlengkapan Widi Utami Makeup Artist & Wedding maka 

akan dicatat pada formulir pembelian yang mana pembelian barang tersebut 

bersifat tunai. 
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Gambar 10 Pembelian, sumber: Data yang diolah, 2019 

 

5.2.8 Laporan Posisi Keuangan 

Pada laporan posisi keuangan dibuat untuk menampilkan informasi 

keuangan Widi Utami Makeup Artist & Wedding pada akhir periode pelaporan. 

Yang mana pada laporan posisi keuangan terdapat aset, kewajiban dan ekuitas. 

 

 

Gambar 11 Laporan Posisi Keuangan, sumber: Data yang diolah, 2019 
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5.2.9 Laporan Laba Rugi 

Pada laporan laba rugi dibuat untuk menampilkan bagaimana kinerja 

keuangan Widi Utami Makeup Artist & Wedding dengan melihat pendapatan 

yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pada akhir periode. Pada laporan 

tersebut memperlihatkan informasi tentang pendapatan jasa, pembelian maupun 

beban operasional lainnya. 

 

 

Gambar 12  Laporan Laba Rugi, sumber: Data yang diolah, 2019 

 

5.2.10 Laporan Neraca Saldo 

Laporan ini dirancang untuk memperlihatkan keseimbangan antara total 

debit dengan kredit. Seperti pada masing-masing nomor akun yang sudah 

digunakan oleh Widi Utami Makeup Artist & Wedding dengan ditampilkan pada 

akhir periode. 
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Gambar 13  Neraca Saldo, sumber: Data yang diolah, 2019 

 

5.2.11 Buku Besar 

Laporan buku besar dibuat untuk memperlihatkan catatan lengkap 

tentang semua transaksi keuangan Widi Utami Makeup Artist & Wedding yang 

terjadi selama periode perusahaan tersebut berjalan. Laporan ini menampilkan 

informasi tentang transaksi akun aset, akun kewajiban, pendapatan, pembelian dan 

lainnya. 

 

 

Gambar 14 Buku Besar, sumber: Data yang diolah, 2019 
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5.2.12 Laporan Pendapatan Jasa 

Laporan pendapatan jasa dibuat untuk memperlihatkan informasi 

transaksi penjualan jasa Widi Utami Makeup Artist & Wedding yang terjadi pada 

satu periode. Yang mana pada laporan tersebut digunakan untuk memperlihatkan 

jumlah penjualan jasa seperti jasa tata rias wisuda maupun tata rias pengantin. 

 

 
Gambar 15 Laporan Pendapatan Jasa, sumber: Data yang diolah, 2019 

 

5.2.13 Laporan Perlengkapan 

Laporan ini dibuat untuk menampilkan berapa jumlah persediaan barang 

yang dibutuhkan oleh Widi Utami Makeup Artist & Wedding yang berupa barang 

masuk dan barang yang sudah habis. Laporan ini memudahkan bagi pengguna 

sistem untuk melihat sisa perlengkapan barang pada Widi Utami Makeup Artist & 

Wedding. 
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Gambar 16 Laporan Perlengkapan, sumber: Data yang diolah, 2019 

 

5.2.14 Laporan Pembelian 

Laporan ini memperlihatkan segala transaksi pembelian perlengkapan 

pada Widi Utami Makeup Artist & Wedding yang terjadi pada satu periode 

tertentu. Yang mana di laporan ini memperlihatkan jumlah pembelian pada 

perusahaan tersebut dengan mudah. 

 

 

Gambar 17 Laporan Pembelian, sumber: Data yang diolah, 2019 
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